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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgenţă, cu  proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe, transmis cu adresa nr. PL-x 686 din 12 noiembrie 2018, înregistrat la 

Comisia pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă cu nr.4c- 12/233/13.11.2018 şi la Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.4c-13/1057/12.11.2018. 

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 

7 noiembrie 2018. 

Consiliul legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 653 din 4 

iulie 2018. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru 

sănătate şi familie au avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996, din perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele Directivei 

(UE) 2017/1564, precum şi transpunerea Directivei (UE) 2017/1564 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere şi ale altor 

obiecte ale protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu 
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deficient de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 

2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în 

societatea informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.242 

din data de 20 septembrie 2017. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea iniţiativei legislative a avut loc în 

şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 26 noiembrie 2018. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la 

şedinţă conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în forma adoptată de Senat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au examinat proiectul 

de lege în şedinţa din 26 noiembrie 2018. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 15 membri ai 

Comisiei. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe, în forma adoptată de Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii sesizate în fond, au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în forma 

adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

                         PREŞEDINTE,                     PREŞEDINTE,                           
Gigel – Sorinel ŞTIRBU             Nicuşor HALICI        
     

      SECRETAR,                SECRETAR, 
             Beatrice TUDOR           Aida – Cristina CĂRUCERU 

 
     Consilier parlamentar,                                                                Consilier parlamentar, 
            Dan Kalber                                  Florica  Manole                 


